
ประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

เรื่อง ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูท่ีไดรับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  

ประจำไตรมาสท่ี ๒ (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)  

------------------------------------------------------------ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่งประกอบ

มาตรา ๙๘ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ

สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด นั้น  

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ขอประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศนี้ 

 ประกาศ ณ วันท่ี    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายสุพจน  เธียรวุฒ)ิ 
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๒๙



วันที่ เลขที่

1 3100800162751 ใหม่เรืองศรีออคิด ซื้อแจกันดอกไม้สด จํานวน 1 แจกัน 1,000.00 1 ม.ค. 65 บิลเงินสด 

เล่มที่ 870 เลขที่ 43492

3

2 0105535134278 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จํากัด ซื้อของเยี่ยมคลอด คุณกัลยา  เกี่ยว ทีม XP 989.00 3 ม.ค. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00110012210000318

3

3 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จํากัด ซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ําลาย จํานวน 25 กล่อง สําหรับตรวจผู้เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

รุ่นที่ 11 (e-Government Executive Program: e-GEP#11)

9,000.00 5 ม.ค. 65 ใบแจ้งหนี้ 

เลขที่ 1005120/01/2565

2

4 0993000317688 สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ซื้อของที่ระลึกจัดชุดตะกร้า จํานวน 11 ชุด 8,910.00 5 ม.ค. 65 ใบเสร็จรับเงิน 3

5 0105561032738 บริษัท ธนบุรินทร์ จํากัด งานจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ทํางาน และโซฟา ของพื้นที่สํานักงานชั้น 11 16 17 19                 19,153.00 7 ม.ค. 65 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0080

1

6 0105564020323 บริษัท แอบโซลูท โปรดักท์ ครีเอชั่น จํากัด ซื้อผลไม้สดจัดกระเช้า  จํานวน 1 กระเช้า 2,590.00 11 ม.ค. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ SV650071

3

7 1101400138792 อารีย์ เบเกอร์ เซ็นเตอร์ ซื้อถุงแถบกาว จํานวน 5 แพ็ค และ ถุงซิปล็อค จํานวน 1 ก.ก. 715.00 13 ม.ค. 65 ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 

เล่มที่ 349 เลขที่ 017401

2

8 - - ซื้อถุงมือ 1 รายการ, ผ้าดิบ, ตัวแปลงสัญญาณ 1 ตัว, ค่าปั๊มกุญแจ 370.00 18 ม.ค. 65 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 2

9 0105555021215 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จํากัด ซื้อเทปกาว 2 หน้า 1 ม้วน, เทปโฟมใส 2 หน้าแรงยึดติดสูง 1 ม้วน, ท่อน้ําทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก 1 รายการ 559.00 20 ม.ค. 65 ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ PTMIF22010087536

2

10 - ร้านคุณต้อย ซื้อกระเช้าผลไมส้ด จํานวน 1 กระเช้า 3,000.00 20 ม.ค. 65 บิลเงินสด 3

11 - ร้านปกผ้าไหม งานจ้างผลิตแฟ้มปกผ้าไหม                   9,360.00 21 ม.ค. 65 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0098

1

12 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จํากัด ซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ําลาย จํานวน 100 ชุด สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้บริหาร

ระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 

(e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8) ในรูปแบบการจัดอบรม On Site

7,704.00 26 ม.ค. 65 ใบส่งสินค้า/ใบกํากับภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ CA2022010015

2

13 0105555107764 บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จํากัด งานจ้างสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์                 76,772.50 31 ม.ค. 65 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0090

1

14 0105548063790 บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จํากัด ซื้อชุดตรวจ ATK จํานวน 40 ชุด สําหรับใช้ในกิจกรรม กําหนดการผู้บริหารพบสื่อ "Be Our Guest"

 ในวันที่ 4 ก.พ. 65

2,600.00 3 ก.พ. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี 

เลขที่ 202200036

2

15 - ร้านไทยฟลอริสท์ ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด 1,500.00 5 ก.พ. 65 บิลเงินสด เลขที่ FCL2022 : 00053 3

16 0105546104430 บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท์ จํากัด จ้างพิมพ์นามบัตรเจ้าหน้าที่สพร. จํานวน 800 ใบ 3,252.80 7 ก.พ. 65 ใบกํากับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ 

เลขที่ IV650207004

2

17 0115557016961 บริษัท วินด์ คอนโทรล จํากัด ซื้อชุดตรวจ ATK แบบน้ําลาย จํานวน 150 ชดุ สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1 และกิจกรรมพัฒนา Digital 

Mindset and Leadership ในรูปแบบการจัดอบรม On Site

9,309.00 7 ก.พ. 65 ใบส่งสินค้า/ใบกํากับภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ CA2022020004

2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565)

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง  จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง  เหตุผล

สนับสนุน
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วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565)

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง  จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง  เหตุผล

สนับสนุน

18 0105533057799 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) 

จํากัด

หนังสือวิชารู้รอบ จํานวน 3 เล่ม และ หนังสือ Range: why generaliste triumph in a specialized word 

จํานวน 2 เล่ม

1,905.00 9 ก.พ. 65 ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 559372 2

19 0105535134278 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จํากัด ซื้อเพียวพลัสสเปรย์ จํานวน 6 กระป๋อง, โอวัลตินไฟนเนส จํานวน 2 ห่อ, โอวัลติน 3 in 1 จํานวน 2 ห่อ 

สําหรับการจัดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 (e-Government Executive Program: 

e-GEP#11)

1,210.00 9 ก.พ. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00539022210001389

3

20 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด ซื้อซองป้ายชื่อ จํานวน 7 ห่อ สําหรับการจัดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 

(e-Government Executive Program: e-GEP#11)

1,715.00 9 ก.พ. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 000231030222149974

3

21 0105533106838 บริษัท ออ โรร่า ดีไซน์ จํากัด ซื้อกรอบรูปหลวงพ่อโต จํานวน 1 รายการ เพื่อมอบให้กับนายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่ง

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

1,791.00 10 ก.พ. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ SJVN-F6502000008

3

22 0105537143215 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จํากัด ซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับทํากิจกรรม 5 ส. 1,513.00 11 ก.พ. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 000011030222111798

2

23 0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ซื้อชุดยาสามัญประจําบ้าน สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

(GCIO) รุ่นที่ 30 การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1

3,433.00 13 ก.พ. 65 ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 5021225529

2

24 0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ซื้อกล่องใส่ยาสามัญประจําบ้าน สําหรบัการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1

375.00 13 ก.พ. 65 ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 5021225531

2

25 0105536092641 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ซื้อโอวัลติน จํานวน 3 ห่อ สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

(GCIO) รุ่นที่ 30 การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1

357.00 13 ก.พ. 65 ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 5021225535

3

26 - - ค่าถ่ายเอกสาร สําหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่

 30 การศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 1

860.00 14 ก.พ. 65 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 3

27 - ร้าน 9 คูณ 12 ซื้อกล่องกระดาษ จํานวน 300 ใบ สําหรับทํากิจกรรม 5 ส. 1,350.00 17 ก.พ. 65 บิลเงินสด 2

28 0105535134278 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จาํกัด ซื้อของเยี่ยมป่วย 868.00 19 ก.พ. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00110022210002841

3

29 0105529030016 บริษัท ยงเจริญ จํากัด ซื้อป้ายชื่อ จํานวน 2 ห่อ สําหรับการจัดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 (e-Government

 Executive Program: e-GEP#11)

860.00 19 ก.พ. 65 บิลเงินสด/ใบส่งของ/ใบกํากับภาษี 

เล่มที่ 385 เลขที่ 19248

3

30 0105535134278 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จาํกัด ซื้อโอวัลติน จํานวน 5 ห่อ สําหรับการจัดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 (e-Government

 Executive Program: e-GEP#11)

495.00 20 ก.พ. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00546022210001491

3

31 0105557024637 บริษัท เอเซียนเบสิส (ประเทศไทย) จํากัด หนังสือวิชารู้รอบ จํานวน 4 เล่ม และ หนังสือ Range: why generaliste triumph in a specialized word 

จํานวน 2 เล่ม

2,158.00 21 ก.พ. 65 ใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 07608

2

32 0105535134278 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จํากัด ซื้อของเยี่ยมป่วย 980.00 26 ก.พ. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 00110022210003241

3

33 0525537000305 บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จํากัด งานจัดซื้อ ZOOM meeting licnse เพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านระบบ Video Conference                 32,750.00 2 มี.ค. 65 สัญญาเลขที่

DGA/65/0109

1

35 0105555019831 บริษัท ครอสอินเตอร์ จํากัด งานจัดซื้อสิทธิใช้งาน web service สําหรับอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าแบบออนไลน์                   8,025.00 2 ม.ีค. 65 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0113

1
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วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565)

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/

เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง  จํานวนเงินรวม

ที่จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารอ้างอิง  เหตุผล

สนับสนุน

36 0135542000672 บริษัท ที.เอช.นิค จํากัด งานต่ออายุโดเมน ecitizen.go.th, egov.go.th, egovernment.go.th, bizportal.go.th, gits.net.th, mail.go.th                   5,136.00 2 มี.ค. 65 สัญญาเลขที่

DGA/65/0115

1

37 0105559002371 บริษัท ลิฟวิ่งซอฟต์ จํากัด งานจ้างจัดกิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ

มหาชน)

                95,042.75 4 มี.ค. 65 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0118

1

38 0205555037064 บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จํากัด งานจัดซื้อ ssl certificate ของทางรัฐ.com                      631.30 7 มี.ค. 65 ใบเสนอราคา

บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม 

จํากัด

1

43 0125564034278 บริษัท เลอคิ้วบ์ จํากัด งานจัดซื้อสินค้าพรีเมี่ยมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร                 34,485.00 7 มี.ค. 65 สัญญาเลขที่

DGA/65/0116

1

39 0105555160801 บริษัท ประดิษฐ์อักษรโลหะ จํากัด จ้างทําป้ายสแตนเลสกัดกรด จํานวน 9 แผ่น 4,950.00 10 มี.ค. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ AI6503006 และ RE6503026

2

40 3100800162751 ใหม่เรอืงศรีออคิด ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด 1,500.00 11 มี.ค. 65 บิลเงินสด 

เล่มที่ 885 เลขที่ 44220

3

34 0105526013480 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด งานจัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีสําหรับสํานักงาน                 28,462.00 15 มี.ค. 65 สัญญาเลขที่ 

DGA/65/0112

1

41 0105554041913 บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จํากัด ซื้อพวงหรีดดอกไม้สด 1,500.00 18 มี.ค. 65 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

เลขที่ 2203r0581

3

42 0105538104710 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จาํกัด งานจัดจ้างดําเนินการบํารุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชีและการเงิน (WINSpeed) ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565

                29,960.00 22 มี.ค. 65 ใบเสนอราคา

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จํากัด

เลขที่ MQ-6501-0231

1

44 0105549090944 บริษัท บี แคร์ เซอร์วิส จํากัด งานจ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)                 68,500.00 23 มี.ค. 65 สัญญาเลขที่

DGA/65/0124

1

45 0105546104430 บริษัท พี.เอ็ม. มีเดีย พริ้นท์ จํากัด จ้างพิมพ์นามบัตรเจ้าหน้าที่สพร. จํานวน 400 ใบ 1,819.00 25 มี.ค. 65 ใบกํากับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ 

เลขที่ IV650325001

2

46 0105550042176 บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จํากัด งานจัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2565                 96,476.00 29 มี.ค. 65 สัญญาเลขที่

DGA/65/0129

1

รวมทั้งสิ้น 584,891.35             

Page 3 of 3


	
	ไตรมาส 2 ปี 2565

	
	ไตรมาส 2 ปี 2565

	แบบประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาสที่
	ไตรมาส 2 ปี 2565




